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 ZMLUVA O DIELO 
na vykonanie stavebných prác :
                                    „Rekonštrukcia dvora KD I v obci Zlaté Klasy“
 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka



Návrh



I. Zmluvné strany


1. Objednávateľ                     			          : OBEC Zlaté Klasy                                                        Zastúpený      						: Ottó Csicsay – starosta obce

Adresa          						: Obecný úrad Zlaté Klasy
                                                                                 Zlaté Klasy 550
                                                                                 930 39 Zlaté Klasy

IČO 								: 00 305 839 
Číslo telefónu 						: +421 31 59 12401
E-mail								: starosta@obec.zlateklasy.sk
Fax 								: 031/ 569 23 94


2. Zhotoviteľ       						: FE-DOP, s.r.o.	  
Zastúpený 							: Csaba Klúcsik – konateľ spoločnosti

Adresa							: Športová 112
                                                                                     930 39 Zlaté Klasy

IČO 								: 36 251 461
DIČ 								: 2020195562
číslo telefónu 						: +421 903 402 831
Fax 								: +421 903 447 279
E-mail								: fedop@mail.t-com.sk



II. Predmet  plnenia

	Predmetom zmluvy sú stavebné práce „Rekonštrukcia dvora KD I v obci Zlaté Klasy“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Peter Macuškom. Práce sa vykonajú v rozsahu a cene podľa ponuky zhotoviteľa. 



III. Čas plnenia

3.1	Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa čl. III sú nasledovné:
           začatie :	do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska    
           ukončenie : 	do 4 mesiacov od začatia stavby
3.2  	V prípade skoršieho ukončenia prác objednávateľ prevezme dielo aj v skoršom zhotoviteľom navrhnutom termíne.

IV. Cena  diela

	Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona o cenách č.18/96 Z.z. a podľa ponuky zhotoviteľa predstavuje čiastku:


Cena diela bez DPH  	  59.504,16 €  

K cene sa pripočíta daň z pridanej hodnoty sadzbou platnou v deň fakturácie.


V. Platobné podmienky

	Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny v jednom celku po prevzatí stavebného diela.
	Zhotoviteľ vystaví faktúru do 7 dní od protokolárneho odovzdania - prevzatia diela. Splatnosť faktúry je 14 dní. 

Objednávateľ prehlasuje, že na zmluvne objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky. 


VI.  Záručná doba

	
	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vyhotovený podľa dohodnutých podmienok zmluvy, zároveň zodpovedá za kvalitu diela po dobu plynutia záručnej lehoty.

Záručná doba na vykonané stavebné dielo je 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela.


VII.  Záverečné  ustanovenia

	
	Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho 1x pre každú  zmluvnú stranu a na znak súhlasu nimi podpísaná.



V Zlatých Klasoch dňa 24.04.2018



	Objednávateľ :	 Zhotoviteľ : 









	Ottó Csicsay	Csaba Klúcsik

	starosta obce	konateľ spoločnosti

